ZÁPISNICA
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného
dňa 15.12.2017
Prítomní:
starosta obce:
poslanci:

JUDr. Juraj Guzej
Mgr. Ján Bača
Ing. Maroš Obrin
Ing. Anton Oporoska
Jozef Dobranský
Zdenek Hajduk
Mgr. Marián Hazuga,
Jaroslav Antolík
Ing. Martina Havrišová

Neprítomní:

Mgr. Darina Ševčíková

PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Schválenie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach.
4. Schválenie VZN č. 6/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
6. Konsolidovaná výročná správa obce Parchovany za rok 2016.
7. Rôzne.
8. Záver.
Ad 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol JUDr. Juraj Guzej, starosta obce, ktorý následne privítal
všetkých prítomných. Starosta obce skonštatoval, že na zasadnutí OZ je prítomných 8
poslancov, a teda OZ je uznášania schopné. Po privítaní starosta obce navrhol
za overovateľov zápisnice poslancov Ing. Martinu Havrišovú a Zdeneka Hajduka. Na návrh
starostu poslanci odhlasovali zmenu programu - doplnili sa body:
7. Rozpočtové opatrenie
8. Schválenie vypracovania projektu pre vodovod na Krížnej ulici.
9. Žiadosť o dotáciu pre TJ Parchovany
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa:

8
0
0

Ad 2. Kontrola uznesení
Uznesenia sú splnené prípadne sa plnia.

Ad 3. Schválenie VZN č. 2/2018 o miestnych daniach.
Na návrh starostu obce poslanci schválili VZN č. 2/2018 o miestnych daniach pre rok 2018.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 212.

Ad 4. Schválenie VZN č. 6/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Na návrh starostu obce poslanci schválili VZN č. 6/2018 o poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v rovnakej výške ako v roku 2017. Zároveň schválili zníženie dane
pre vybrané skupiny občanov: vo výške 1,- euro pre občanov nad 62 rokov veku
a manželské páry s dieťaťom do 3 rokov vo výške 1,-euro na 1 dieťa.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

8
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 213.
Ad. 5. Schválenie rozpočtu na rok 2018.
Pred rokovaním o tomto bode sa na obecné zastupiteľstvo dostavila zástupkyňa starostu Mgr.
Darina Ševčíková.
Diskusia k rozpočtu: Poslanci Ing. A. Oporposka a p. Mgr. Ján Bača mali pripomienku
k položkám Deň matiek, Mesiac úcty k starším 4000,- a 2000,-. Starosta obce informoval, že
je to rozdelené na dve položky a sú to reálne náklady na tieto akcie. Mgr. Ján Bača sa
informoval o položke na verejné osvetlenie navýšenej zo 4500,- na 7600,- eur. Starosta obce
informoval poslancov, že sa jedná o odberné miesta v počte 9, ktoré firma KEZ mala
zredukovať na 5. Ku dnešnému dňu ku zredukovaniu nedošlo. Následne po prerokovaní
s firmou KEZ nám majú tento rozdiel zrefundovať v prospech obce.

Poslanec Ing. A. Oporoska, J. Antolík sa informovali o možnosti presunúť finančné
prostriedky z iných položiek, napr, úprava miestnych komunikácii, do položky ČOV
a kanalizácia. Starosta obce ich informoval, že vo výške úveru na ČOV by to urobilo iba malý
rozdiel a navyše je nutná rekonštrukcia chodníkov na Staničnej ulici. Poslankyňa Ing. Martina
Havrišová sa informovala na položku rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska vo
výške 18 300,- eur. Starosta obce informoval, že je to doplatok k minulému roku, keď sa
vyplatilo 46 900,- eur.. Poslanec Mgr. J. Bača sa informoval na položku ,, z bankových úverov
krátkodobých“ vo výške 11 760,- eur. Starosta obce informoval, že to je položka, ktorú ročne
vyplatíme pre firmu KEZ.
Na návrh starostu obce poslanci schválili rozpočet obce na rok 2018.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 214.
Ad 6. . Konsolidovaná výročná správa obce Parchovany za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2016
a správu audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2016
s konsolidovanou účtovnou uzávierkou za rok 2016.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 215.
Ad. 7 Rozpočtové opatrenie č.7
Na návrh starostu obce poslanci schválili návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 7.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 216.

Ad 8 Schválenie vypracovania projektu pre vodovod na Krížnej ulici.
Na návrh starostu obce poslanci odsúhlasili návrh na vypracovanie projektu pre vodovod na
Krížnej ulici.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

9
0
0

Týmto bolo prijaté uznesenie č. 217.
Ad 9 Žiadosť o dotáciu pre TJ Parchovany
Vedenie TJ v zastúpení p. Metodom Ševčíkom žiada o dotáciu 23000,- eur na svoju činnosť.
Dary a sponzori 800,- eur, vstupné 700,- eur, štartovné-6100,- eur,. Doprava- 3400,- eur,
cestovné 850,- eur, tréneri- 3500,- eur prestupy- 2600,- eur, občerstvenie- 3250 eur, príprava1250,- eur., materiál- 1900,- eur, kancelárske potreby- 250,- eur. Poslanci sa vyjadrili, že
čiastka je vysoká a postačí dotácia 17 000,- eur, ktorá je vyčlenená v rozpočte. Potrebné bude
doložiť čerpanie dotácie na TJ za rok 2017.
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

1
8
0

Mgr. D. Ševčíková

Uznesenie nebolo bolo prijaté.

Ad. 10 Rôzne
Starosta obce informoval poslancov, že k 31.12.2017 končí svoju činnosť denný stacionár.
Obec túto skutočnosť a výpoveď zo zmluvy berie na vedomie.
Z tohto dôvodu starosta obce navrhol založiť v obci klub dôchodcov. Zabezpečovali by ho
terénne pracovníčky. Zo strany dôchodcov je záujem. Poslanci s týmto návrhom vyslovili
súhlas.
Zároveň starosta obce oboznámil poslancov, že vlastník stacionára má záujem odpredať
zariadenie obci. Cenu zariadenia vyčíslil do 3 700,- eur. Poslanci navrhli na zistenie stavu
zariadenia a jeho potreby pre klub dôchodcov zriadiť komisiu, ktorá uvedené skutočnosti
preskúma. Za členov komisie boli nominovaní poslanci: Ing. Anton Oporoska a Zdenek
Hjaduk.

Ad. 11 Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie OZ. Poďakoval sa poslancom za aktívnu účasť
a konštruktívne návrhy a pripomienky.

JUDr. Juraj Guzej
starosta obce
V Parchovanoch dňa 18.12.2017

Za správnosť: Ing. Martina Havrišová
Zdenek Hajduk
Zapisovateľ: Mgr. Ján Bača

